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Knihovna v Lausanne
Místo
Lausanne je poklidné švýcarské město postavené na svahu kolem jezera Léman. Naše místa se nachází v údolí
říčky Flon, která byla na počátku 20. století zasypána a přesunuta do podzemního kanálu. Tím se ze zeleného
údolí vytvořily tři horizontální platformy. Flon, Sévelin a Sebeillon. Tři odlišné území prodělaly v průběhu posledního půlstoletí řadu změn. První platforma Flon je nejblíže historickému jádru Lausanne, je propojením dvou
úrovní města. Nové městské domy vytvořily nové pulzující centrum města. Obchodní plochy, kanceláře a kulturní
prostory dávají městu nový rozměr. Druhá platforma Sévelin, kterou tvoří velké průmyslové haly teprve čeká
na hlavní impuls, který přetvoří již definovaný rastr ulic a domů v nové kulturní centrum Lausanne. O to větší
zodpovědnost je cítit z platformy Sévelin. Nejde pouze o samostatnou stavbu, ale o širší souvislosti napojené na
celou platformu včetně nové zastávky metra. Naše místo se nachází na západním okraji platformy. V současné
době fungující jako skladiště.
Urbanistické řešení
Čtyři podlouhlé linie domů jasně napověděly jednoduchému konceptu, který dotvoří již vymyšlenou strukturu
celého Sévelinu. Dva domy, obchodní centrum v jižní části, bezprostředně lemované kolejemi a novou zastávkou
metra. Druhý dům v severní části, v kterém se nachází nové kulturní ohnisko – městská knihovna. Ulice mezi
domy se promění v městskou třídu, která bude sloužit především pro pěší a případné nutné zásobování. Frekventovaná ulice v příčném směru Av. de Sévelin je doplněna dvěma zastávkami, které obslouží jak platformu Sévelin,
tak nově vzniklý park na platformě Sebeillon. Obchodní centrum bezprostředně navazuje na zastávku metra,
která je logicky situovaná na osu příčné ulice. Domem se projde a sestoupí po dvou eskalátorech na úroveň platformy Sévelin. Celý dům je doplněn jedním podzemním patrem (83 parkovacích míst) s vjezdem z jihu ze stávající
ulice, na kterou navazuje nová rampa.
Architektonické a provozní řešení knihovny
Knihovna je navržena jako jeden dům. Jedná se o pěti podlažní objekt (jedno podzemní patro) o rozměrech 98
x 27 m. Hmota domu je prořezána velkou vstupní halou a podlouhlým světlíkem, který přivádí do knihovny
horní světlo. Hlavní komunikační propojení tvoří eskalátory ve dvojím směru. V rozích stavby na severní fasádě
jsou dvě betonová jádra s únikovým schodištěm, výtahy a toaletami. V západní části domu je ve třetím a čtvrtém
podlaží převýšený prostor přes dvě patra. Výtah v západní části slouží zejména pro zaměstnance a je provozně
napojený na automatické vrácení knih.
Vstupuje se do převýšeného prostoru přes čtyři patra v návaznosti na hlavní vstup do obchodního centra.
Vstupní hala tvoří pomyslnou hlavu celé knihovny. Ve vstupní hale jsou bodově rozmístěny vyhledávače knih s
internetem. V přízemí na vstupní halu navazuje recepce, kavárna a konferenční sál se šatnou. V prostoru hlavního
světlíku je výstavní prostor. Kolem severní fasády je mediatéka. Jižní fasáda je vyplněna řadou obchodů (copy
centrem, prodejem multimédií, knížek, automatickým vrácením knih).
V prvním nadzemním podlaží se nachází knihovna pro mládež a centrum komiksů. Druhé a třetí nadzemní
podlaží je věnováno knihovně dospělých v kombinaci s administrativními plochami kolem severní fasády. Ve
čtvrtém patře je zázemí pro zaměstnance (sprchy, šatny a toalety). Prostor knihovny je uspořádán tak, že řady
regálů jsou přerušeny prostorem pro počítače nebo společné studium. Kolem fasády a dvou světlíků jsou malé
stolečky pro jednotlivce. Západní část domu reaguje na pěkný výhled volnějším prostorem pro sezení.
V suterénu se nachází knihovna archivu, samotný prostor archivu členěný na více místností a specializované prostory pro archiv. V betonových jádrech jsou technické místnosti pro provoz knihovny.

Konstrukční a materiálové řešení
Knihovna je založená na ŽB pilotech. Podzemní podlaží tvoří ŽB vana, která je proti vodě opatřena hydroizolací.
Knihovna je navržená jako železobetonový skelet s bez průvlakovými deskami o tloušťce 350 mm. Dům je rozdělen
podélně na tři trakty o hloubce 7500 mm, 9900 mm a 7500 mm, kolem vstupního světlíku jsou konzoly délky 2800
mm a kolem podélného světlíku 2640 mm. Okraj desky je lemovaný obraceným ŽB průvlakem vysokým 570 mm.
Výměna vzduchu v knihovně je řešena jak vzduchotechnikou, tak přirozenou cestou otvíravými okny. Vzduchotechnické potrubí je vedeno v podlaze, čímž není potřeba používat podhled pod stropy. Ve stropech jsou pak
trubky s vodou, které v létě chladí celou budovu (tzv. aktivní beton). Rozvod elektřiny je přiznaný pod stropní
konstrukcí. Fasáda je navržena jako dvojitá. Konstrukce domu je opláštěná okenním bezrámovým zaskledním s
venkovním stíněním. V místech ŽB konstrukce je použita minerální vata v tloušťce 150 mm, obložena deskami
Alucobond. Ve výšce stropu jsou kotveny ocelové rošty, na které je kotvena fasáda ze zasklených ocelových profilů
obdélníkového průřezu 1500 x 510 mm. Střecha je zelená.

